Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3
ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността Директор на дирекция
(наименование на длъжността)
в административно звено Дирекция „Икономическа и социална политика и устройство на
територията”
(наименование на звеното)
I.Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Писмена заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода и не е лишено по съответен ред да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Трудова автобиография
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Висше образование – степен Бакалавър
- Минимален професионален опит 5 години или
- ранг III младши
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати;
изграждане на отношения; познаване на заинтересуваните страни; лидерска
компетентност; управленска компетентност; комуникативна компетентност; умения за
работа в екип; умения за ползване на нормативни актове, свързани с изпълнение на
служебните задължения, компетентност при работа с външни потребители на
информация; владеене на чужд език.
Тук се посочват минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата
по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до
конкурса.

Име, презиме и
фамилия на
кандидата

1.Станислав Вергилов
Стефанов
2.Иван Димитров
Тодоров

Представени ли са
всички документи,
които се изискват
според обявата

Удостоверяват ли
представените документи
съответствие на кандидата
с обявените минимални и
специфични изисквания за
длъжността

Да

Не

Да

Да

Основание за
недопускане

липса на изискуем
професионален опит

(1) На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на
изискваните в обявата, се записва "да". На съответния ред срещу име то на кандидата, чиито представени
документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не
съответстват на обявата или липсват.
(2) На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват
изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва да". На съответния ред срещу името
на кандидата, чийто представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането
на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Иван Димитров Тодоров
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на
19.04.2010 г. от 14.00 часа в
сградата на Общинска администрация гр. Бойчиновци в заседателната зала ет. II
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме
и фамилия
1. Станислав Вергилов Стефанов

Основание
за недопускане
липса на изискуем минимален
професионален опит за заемане на
длъжността

Нормативни актове, необходими за подготовка:
ЗМСМА; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Закон за общинската
собственост; Закон за обществените поръчки; Закон за устройство на територията; Закон
за туризма; Закон за собствеността и ползването на земеделски земи; Закон за опазване
на селскостопанското имущество; Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и
всички подзаконови актове свързани с тях.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. / п /
2. / п /
3. /п /

Дата: 07.04.2010 г.

